
وأظن  (( هللا ملك السموات واألرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا ملا ذكر ما جرى بينه وبني عيسى عليه ئد . أننا تكلمنا عليها ؟ ما أخذنا الفوا

بني أن هللا ملك السموات واألرض وأن عيسى ال يصلح الصالة والسالم وأن عيسى تربأ مما يدعيه النصارى فيه 

أن يكون إهلا ال هو وال غريه ألم ال ميلكون شيئا مما يف السموات واألرض ؛ فيستفاد من هذا: اختصاص ملك 

السموات واألرض وما فيهن هللا عزوجل ؛ وجه االختصاص تقدمي اخلرب ، والقاعدة أن تقدمي ما حقه التأخري يفيد 

ومن فوائدها: عموم  . اء كان هذا الذي حقه التأخري خربا أو مفعوال أو غري ذلك مما حقه التأخرياحلصر سو 

واملفرد املضاف يفيد العموم ؛  (( ملك السموات واألرض ))ملك اهللا للسموات واألرض ؛ يؤخذ من اإلضافة 

مفرد ، وال حيتاج إىل عدد لو   ))نعمة  ((فإن  (( وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها ))وامسع إىل قوله تعاىل: 

 (( ال تحصوها ))أخذنا بظاهرها لقلنا نعمة واحدة ؛ لكن ملا كان املفرد املضاف يفيد العموم صح أن يقول: 

وهلذا لو قال اإلنسان: عبدي حر ، وعنده أعبد من يعتق منهم ؟ كلهم ، اجلميع إال إذا كان له نية بعبد خاص 

عنده أربعة ؟ تطلق الزوجات كلهن ما مل ينوي واحدة ؛ ألن املفرد املضاف يكون ؛ ولو قال: زوجيت طالق ، و 

(( ومن فوائدها: أن السموات مجع عدد ؛ وقد بني اهللا تعاىل يف كتابه أا سبع مسوات ، فقال تعاىل:  للعموم .

: اهللا تعاىل عنهإذا فالسموات سبع ، وهي طباقا كما قال  قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ))

أي متطابقا بعضها فوق بعض ؛ وبينها مسافات كما دل  (( ألم تروا كيف خلق اهللا سبع سموات طباقا ))

على ذلك حديث املعراج حيث كان جربيل يصعد بالنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مساء بعد مساء ، كل ما أتى 

رسول ؟ وعلينا أن نؤمن ذا وأن ننكر قول أولئك مساء استفتح واستفهم أهلها: من هذا ؟ من معك ؟ هل هو 

الفالسفة الذين يقولون إنه ليس هناك شيء ، ليس هناك مسوات وإمنا هي جمرات وجنوم وما أشبه ذلك وفضاء ال 

ومن  وجل . اية له ؛ فإن هذا كذب ألنه خيالف ما جاء يف الكتاب والسنة وليسوا أعلم باهللا من خلق اهللا عز

يان احلكمة من إفراد األرض ومجع السموات ؛ األرض أفردها اهللا عزوجل يف كل موضع ذكرها يفردها فوائدها: ب

: (( اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض سبحانه وتعاىل وإن كان يف اإلشارة إىل أا سبع يف قوله تعاىل

... ، كل ما حتتها من ولعل من فائدة ذلك ومن حكمته أن األرض إذا ملك ظاهر األرض ملك  مثلهن ))

( من اقتطع شبرا من األرض شبرا األراضني فهي ملك له ، ويشهد هلذا قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

ألنه مللك القرار إىل آخر األرض السابعة ؛ أخذ العلماء من  ظلما طوقه اهللا به يوم القيمة من سبع أراضين )

ال   السماء ؛ لو أراد أحد أن يبين على ساحة بيته رفضا ، يسمونه أيش ؟هذا أنه كما ميلك قرار ميلك اهلواء إىل

ال ، قصدي جيلس عليه  ، فرندا أو باالكوين ؟ طيب لو أراد يبين على فناء بيت جاره باالكوين فإنه مينعه حىت 



؛ إذا اهلواء إىل  لو كانت عالية ؛ لو أن أشجارهم امتدت أغصاا إىل هواء جاره طالبه بقطعه أو ليها إذا أمكن

ومن فوائدها: أن  أين ؟ إىل السماء ، القرار ؟ إىل األرض السابعة ألا كلها أرض واحدة عرب اهللا عنها باإلفراد .

وهذا أمر معلوم ، السموات فيها  (( وما فيهن ))السموات واألرض فيهن أناس ، فيهن شيء ما نقول أناس 

اطني ؛ كذلك أيضا هناك غري ما فيه احلياة: اجلبال ، الصحف ، النجوم  مالئكة واألرض فيها اإلنس واجلن والشي

(( وهو على  ومن فوائدها: عموم قدرة اهللا عزوجل على كل شيء ؛ لقوله تعاىل:  وجل . كلها ثابتة هللا ملكه عز

ى ما وهل هو قدير عل (( على كل شيء قدير ))؛ وهذه العبادة ـ أعين هذه الصفة ـ مطلقة  كل شيء قدير ))

ال يشاء ؟ نعم قدير على ما يشاء فإذا شاء وقع ؛ وهلذا نعرف خطأ من يعرب من الناس فيقول " إنه على ما 

يشاء قدير " إنه على ما يشاء قدير ، ما جيوز هذا ال جيوز ؛ ألنك إذا قلت " على ما يشاء " وقدمت أيضا 

و قادر على ما يشاء وعلى ما ال يشاء ؛ املعمول خصصت قدرته مبا يشاء دون ما ال يشاء ؛ وهذا غلط ، ه

لكن ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن ؛ قال بعض املتأخرين: وإذا قلت: إنه على ما يشاء قدير ، فقد وافقت 

القدرية ؛ ألم يقولون إن اهللا ال يشاء أفعال العبد وإذا كان ال يشاءها مل يكن له قدرة عليه ؛ فاجلملة هذه أيضا 

قول املبتدعة قول القدرية ؛ فإذا مسعت أحدا يقول: على ما يشاء قدير ؛ قل له قدير وعلى ما ال يشاء  ترمي إىل

ال  (( وهو على كل شيء قدير ))قدير ، وليس لك حق أن تقيد ما أطلقه اهللا من الصفة ، اهللا تعاىل أطلقها 

 ؟ (( وهو على جمعهم إذا يشاء قدير )) فإذا قال قائل: إذا قررمت هذا فكيف جتيبون عن قوله تعاىل:  تقيد .

قلنا: املشيئة هنا عائدة إىل اجلمع يعين أنه إذا شاء مجعهم فهو قدير عليه ال يعجز عنه خالفا ملن يقول إنه ال 

فإن قال قائل: ما تقولون يف   يقدر على مجعهم وأنكروا البعث ؛ فيكون التقييد باملشيئة هنا للجمع ال للقدرة .

؟ نقول: نعم  : ( إني على ما أشاء قادر )اجلنة آخر من يدخلها فإذا قال اهللا هذا لك ، قال اهللارجل يدخل 

(( وهو على جمعهم هنا املشيئة قيدت بفعل معني يعين كأن اهللا يقول له إين شئته فأنا قادر عليه ، مثل قوله: 

مث قال  بل نقول إن اهللا على كل شيء قدير .واملهم أنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه اهللا عزوجل  إذا يشاء قدير ))

نتكلم على البسملة وإن كان هذا قد مر علينا كثريا ؛ لكن لعل  (( بسم اهللا الرحمن الرحيم ))وجل:  اهللا عز

البسملة آية من كتاب اهللا عزوجل تبتدئ ا كل سورة ما عدى سورة براءة فإا  بعض اإلخوة مل يكونوا حضروا .

سملة ؛ ألن أي آية تنزل يبني النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم موضعها لكن يف سورة الرباءة ما مل تبتدئ بالب

ذكر ، ما ذكر البسملة فأبقاها الصحابة رضي اهللا عنه بدون بسملة ؛ لكن أشكل عليهم هل هي مستقلة أو 

ن اجلن اختطفوها فهذا ال أصل له هي من األنفال فوضعوا بينهما حاجزا بدون بسملة ؛ وأما من قال من العوام إ



إطالقا وال جزء اعتقاده ؛ وهلذا يقول بعض العام ورأيت أنا بعض املصاحف " أعوذ باهللا من النار ومن غضب 

  اجلبار ومن كيد األشرار " بدل البسملة ، وهذا حرام ال جيوز ؛ نقول هكذا كتب الصحابة وهم أسوتنا وقدوتنا .

؛ ألن اهللا تعاىل ذكرها على سبيل احلكاية ؛ إذا جعلناها آية هل هي مستقلة أو هي بعض آية يف سورة النمل 

هي تابعة ملا بعدها ؟ هي مستقلة ال تابع ملا بعدها فال تعد من آياا ؛ لكن اختلف الناس يف البسملة يف سورة 

ولية والفعلية على ذلك ؛ أما الفاحتة هل هي مستقلة أو من آيات الفاحتة ، والصواب أا مستقلة لداللة السنة الق

( قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال القولية ففي احلديث القدسي أن اهللا تبارك وتعاىل قال: 

وذكر احلديث ومل يذكر البسملة ؛ وأما السنة الفعلية فإن  الحمد هللا رب العالمين قال اهللا حمدني عبدي ...)

ان ال جيهر بالبسملة ، هذا هو الثابت عنه ، وتركه اجلهر بالبسملة يف الصالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ك

بقي أن يقال: البسملة مبدوءة  من الفاحتة وإال جلهر ا كما جيهر يف بقية آياته .اجلهرية يدل على أا ليست 

فاجلواب: متعلقها حروف اجلر البد هلا من عامل يسمى املتعلق فأين متعلقها ؟ باحلرف اجلر واملعروف أن 

حمذوف ويقدر بعدها ؛ أما كونه حمذوف فألنه غري موجود فالبد أن يكون حمذوفا مقدرا ؛  وأما كونه يقدر 

بعدها فلوجهني: الوجه األول: التيمن بالبداءة باسم اهللا ؛ والوجه الثاين: إفادة احلصر ، كأنك تقول: ال أقر إال 

ا ؟ متأخرا للوجهني الذين ذكرنامها ؛ وكيف نقدره هل نقدره امسا ؟ أو فعال ببسم اهللا ؛ إذا فيقدر متأخرا أو سابق

؟ وهل نقدره عاما أو خاصا ؟ هذه أربعة احتماالت ؛ هل نقدره فعال أو امسا ؟ نقول نقدره فعال ألن الفعل هو 

تقديره أوىل من األصل يف العمل ؛ ولذلك ال جتد امسا يعمل عمل الفعل إال بشروط ؛ وإذا كان هو األصل كان 

تقدير االسم ؛ وهل نقدره عاما أو خاصا ؟ نقول نقدره خاصا ؛ ألن اخلاص أدل على املقصود من العام ؛ 

فلنضرب أمثلة: إذا قدرنا بسم اهللا ابتدائي ، فهذا خمالف لألوىل من وجهني ، بسم اهللا ابتدائي ، خمالف للوجهني 

اما ؛ فإذا قال: بسم اهللا أبتدئ ، فهو خمالف من وجه واحد وهو ؛ األول أننا قدرنا امسا ، والثاين قدرناه ع

وتقديره عاما ؛ وإذا قلت: بسم اهللا قراءيت ، من وجه واحد وهو أنك قدرته امسا ؛  وإذا قلت: بسم اهللا أقرأ ، 

ح ( من لم يذبفهذا أحسن التقديرات ألنه فعل ومتأخر وخاص ، له عدد ؛ والدليل أنك تقدر اخلاص احلديث: 

هذا يدل على أنك تقدر الفعل اخلاص املناسب ؛ عند الوضوء باسم اهللا ؟ التقدير: أتوضأ ؛  فليذبح باسم اهللا )

أما اسم اهللا اسم مفرد مضاف إىل اهللا عزوجل  .عند القراءة: بسم اهللا أقرأ ؛ عند الكتابة: بسم اهللا أكتب 

بسم اهللا ، فكأمنا قلت بكل اسم من أمساء اهللا و "  ؛ فأنت إذا قلت: فيقتضي البداءة بكل اسم من أمساء اهللا

اهللا " كلمة عظيمة جدا علم على اهللا جعل وعلى ال يسمى به غريه ال يف اجلاهلية وال يف اإلسالم وهو أصل 

   . جلميع األمساء ؛ وهلذا ال تأيت األمساء إال بعده تابعة له ألنه األصل



  السور ؟ما حكم البداءة بالبسملة أثناء  السائل :

البداءة باسم اهللا أثناء السورة ذكر بعض أهل العلم أا سنة يعين مستحبة ؛ والصواب أا ليست  الشيخ :

فمثال إذا قلت: أعوذ  (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم ))مستحبة ألن اهللا تعاىل قال: 

فقد زدت ؛ ألنك  هللا ما في السموات وما في األرض )) ((باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحن الرحيم 

نبدأ كل فعل ببسملة ؟ إمنا تقول: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم فقط ؛ فإذا قال: أليس هذا فعال وينبغي أن 

قلنا: إذا قلت هذا فقل: بسم اهللا الرمحن الرحيم ، أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ لكن الصحيح أنه ال يصح 

   نعم علموهم لئال يتخذوها سنة . اء به .البد

  حكم من يقول هل اهللا قادر على أن خيلق نفسه وهل هو قادر على إجياد املعدومات ؟ السائل :

أعوذ باهللا ؛ أما قادر على أن خيلق نفسه فكيف يكون هذا ؟ ألنه قبل نفسه معدوم كيف يكون ؟ وأما  الشيخ :

لق املعدوم قبل أن ي ؛ السموات و األرض هل هي قدمية أزلية ؟ أبدا ما هي قدرته على املعدوم فنعم يقدر أن خي

أزلية موجودة بعد أن كانت معدومة ؛ كل ما سوى اهللا فهو موجودة بعد عدمه ؛ لكن يقولون إن الشيطان قال 

مل أشد علي ضررا له أبناءه إنك إذا مات العابد ال تم به وإذا مات العامل فله اهتمام عظيم ؟ قال نعم ألن العا

من العابد ؛ قال إن موت العابد إذا مات مات عن نفسه لكن العامل هو الذي حرب له فأفرح حني مات ؛ قالوا 

طيب نريد مثاال ، فأرسل إىل عابد وقال له: هل ميكن أن جيعل اهللا السموات واألرض يف بيضة ؟ ويش قال 

عامل قال هل ميكن أن جيعل اهللا السموات واألرض يف بيضة ؟ العابد ؟ قال ال ما ميكن ، ما يسري ؛ أرسل إىل ال

قال يال ... هذا يعبد ربه من مائة سنة ووصف اهللا  (( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ))قال: 

بالعجز ، والعامل قال بكلمة حقيقة ؛ لو أراد اهللا أن جيعل السموات واألرض يف بيضة قال كن فيكون ، قال  

؛ ولكن  لمة احلقيقة وإن كنا ال ندرك هذا بعقولنا ؛ فاملهم أن الشيطان يورد على اإلنسان مثل هذه األشياءك

   اإلنسان إذا قال: آمنت باهللا وأنه على كل شيء قدير وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون ، صار هذا .

  ما هو الفرق بني املعدوم واملمتنع ؟ السائل :

   دا ، هذا من طرق املتكلمني وال ينبغي أن ..أب الشيخ :

(( الحمد هللا الذي خلق السموات واألرض  ؛ )) بسم اهللا الرحمن الرحيم(( أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، 

وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجال وأجل 

   اهللا في السموات وفي األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون )) مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو

أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ سبق يف الدرس املاضي أن شرحنا يف الكالم على البسملة أليس كذلك ؟  .



ى به سوى وذكرنا أن هذا االسم العظيم هو أصل األمساء وال يسم (( بسم اهللا ))انتهينا إىل قوله تبارك وتعاىل: 

فالرمحن مشتق من الرمحة ، مشتق من الرمحة ولكنه على صيغة فعالن ،  (( الرحمن ))أما قوله:  وجل . اهللا عز

وهذه الصيغة تدل على السعة واالمتالء فيكون معناه أنه ذو رمحة واسعة ؛ وهلذا فسرها بعضهم بأن " رمحن " ذو 

اسعة يرحم من شاء عزوجل ؛ فهي أدل على الوصف منها على الرمحة العامة ؛ ولكن الصواب أنه ذو الرمحة الو 

  الفعل .


